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 التقرير والتوصيات الصادرة عن ندوة جامعة الدول العربية
 حول  

آثار التصديق واالنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على 
 االلتزامات القانونية والتشريعات الوطنية في الدول العربية

 
 2002فبراير  4-3القاهرة 

 ـــــــــــ

 
امعة الدول العربيةة تةم فةي مقةر األمانةة العامةة بدعوة من معالي األمين العام لج
عقةد نةدوة نانونيةة عربيةة  2002فبرايةر  4و 3لجامعة الةدول العربيةة بالقةا رة يةومي 

 آثةةار التصةةديق واالنضةةمام إلةةى النظةةام األساسةةي للمحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة علةةىحةةول 
تنفيةلا لقةرار مجلة  االلتزامات القانونية والتشريعات الوطنية في الدول العربيةة وللة  

ونرار مجل  وزراء العدل  – 12/3/2001بتاريخ ( 111)دع   0006الجامعة رنم 
    11/2001/ 1بتاريخ ( 11)د  -286العرب رنم ق 

 

ونةةد شةةار  فةةي النةةدوة عةةدد مةةن السةةادة  وزراء العةةدل وممثلةةو وزارات العةةدل  
والقةانون الجنةائي فةي الةدول والخارجية والداخلية والدفاع وكبار أساتلة القانون الدولي 

العربية  كما حضر الندوة بصفة مرانب وفد مةن بعثةة اللجنةة الدوليةة للصةليب األحمةر 
عبةةد الةةرحيم / وتةةرأ  أعمةةال النةةدوة المستشةةار. وبعةةا المنظمةةات العربيةةة األ ليةةة 

يوسف العوضي رئي  محكمةة االسةتئناف بدولةة ارمةارات العربيةة المتحةدة س ورئةي  
وممثلي الدول العربية بشأن المحكمة الجنائية الدولية   المنبثقة عن مجلة   لجنة خبراء

محمةةد رضةةوان بةةن / وزراء العةةدل العةةرب سكمةةا أسةةندت م مةةة مقةةرر النةةدوة ل سةةتال
خضراء مستشار األمين العام س رئي  اردارة العامة للشؤون القانونية س رئي  األمانةة 

 .الفنية لمجل  وزراء العدل العرب 
 
 : جلسة االفتتاحيةال
 
عبةد الةرحيم يوسةف العوضةي بكلمةة رحةب في ةا / افتتح أعمال النةدوة المستشةار 

بالسادة المشاركين  مؤكدا على أ ميةة موضةوع النةدوة  كمةا توجةش بالشةكر الةى معةالي 
األمةةين العةةةام لجامعةةةة الةةةدول العربيةةةة ومجلةةة  وزراء العةةةدل العةةةرب واألمانةةةة الفنيةةةة 

 .مبلولة لعقد  له الندولة للمجل  على الج ود ال
 
محمةد رضةوان بةن خضةراء / وأخل الكلمة فةي الجلسةة االفتتاحيةة كةلل  األسةتال 

مستشار األمةين العةام س رئةي  اردارة العامةة للشةؤون القانونيةة س رئةي  األمانةة الفنيةة 
لمجلةة  وزراء العةةدل العةةرب س رحةةب فةةي مسةةت ل ا بالسةةادة الحاضةةرين باسةةم معةةالي 
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م اللي حال تواجده في م مة بالخارج دون  حضور النةدوة كمةا كةان مقةررا األمين العا
و نقل إلةى السةادة  المشةاركين اعتةلار الةدكتور شةريف بسةيوني عةن الحضةور لظةرف 
مرضي طارئ متمنيا لش الشفاء العاجل ونةام بتوزيةك كلمتةش التةي كةان مقةررا أن يلقي ةا 

المستشار األحةدا  و التطةورات التةي في الجلسة االفتتاحية س وبعد أن استعرا السيد 
نةةادت الةةى إنشةةاء المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة س أشةةار إلةةي مةةا تشةةكلش  ةةله المحكمةةة مةةن 
تحةةديات وآفةةاق وخاصةةة أثار ةةا علةةى السةةيادة الوطنيةةة والتشةةريعات الداخليةةة س وإلةةى  
المونةةف العربةةي الةةلي عكسةةش نةةرار مجلةة  الجامعةةة علةةى المسةةتو  الةةوزاري رنةةم  

والةةلي أكةةد فيةةش أصةةحاب المعةةالي  وزراء الخارجيةةة   12/3/2001اريخ بتةة 0006
العرب أ مية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ترسيخا لمبةادئ العدالةة الجنائيةة الدوليةة س 
وضمانا لتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي ارنساني بين كافة الدول مك  ضةرورة 

لكةةي تعمةةل فةةي اسةةتق لية وحيةةاد س موضةةحا أن  أن تتةةوفر للمحكمةةة الضةةمانات ال زمةةة
توفر  له الضةمانات سةيجعل مةن المحكمةة ج ةازا رادعةا وصةمام أمةان لحمايةة حقةوق 
الدول والشعوب وخاصة في منطقتنا العربية التي مازالت تعةاني مةن االحةت ل  الجةاثم 
علةةى األراضةةي العربيةةة فةةي فلسةةطين والجةةوالن ومةةزارع شةةبعا فةةي جنةةوب لبنةةان الةةى 
جانةةب مةةا يعانيةةش الشةةعب الفلسةةطيني مةةن عةةدوان وحصةةار ومجةةازر جماعيةةة وتةةدمير 
للممتلكات الخاصة والعامة واستباحة أرضش للمسةتوطنات والمسةتوطنين وحرمانةش مةن 
حقش في إنامة دولتش المسةتقلة بعاصةمت ا القةد  الشةريف وعةودة ال جئةين الفلسةطينيين 

ا جامعةةة الةةدول العربيةةة وخاصةةة مةةن وتعويضةة م س كمةةا أسةةتعرا الج ةةود التةةي بةةللت 
خ ل مجلة  وزراء العةدل العةرب ولجنةة خبةراء وممثلةي الةدول العربيةة المنبثقةة عةن 
المجلةة  والمجموعةةة العربيةةة فةةي رومةةا ونيويةةور  لتنسةةيق الموانةةف العربيةةة بشةةأن 

دولة عربية بالتونيك على النظام األساسةي للمحكمةة  13المحكمة الجنائية الدولية ونيام 
مشيرا إلى أ مية  ةله النةدوة فةي الخةروج بتصةور عربةي يسةاعد علةى اتخةال القةرار  س

السياسي المناسب بشأن التصةديق أو االنضةمام وخاصةة فةي ضةوء مةا يمكةن أن  يعةود 
على الدول العربية من فوائد في حال تواجد ا في جمعية الدول األطراف أو ما يطةر  

 .ن من محالير ند تتطلب التروي في  لا الشأ
 
 

الجوانةةا الدسةةتورية للتصةةديض واالنلةةمان الةة  الن ةةان الساسةة  : "  الجلسةةة الولةة 
 " :للمحكمة الجنائية الدولية 

 
عبد لقةادر / بعد الجلسة االفتتاحية س عقدت الجلسة األولى للندوة برئاسة الدكتور 

مةد بةن عبةد القادري س عميد كلية العلوم القانونية واالنتصةادية واالجتماعيةة بجامعةة مح
الجوانةةب الدسةةتورية للتصةةديق : " هللا بفةةا  فةةي المملكةةة الم،ربيةةة س حةةول موضةةوع 

وند تحد  فةي  ةله الجلسةة "  واالنضمام إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
شريف عتلم س المستشار القانوني س المنسق ارنليمةي لقسةم الخةدمات / كل من المستشار
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محمةةد الةةل بي مةةن وزارة / لدوليةةة للصةةليب األحمةةر س والمستشةةاراالستشةةارية للجنةةة ا
عبد القادر القادري س رئي  الجلسة بتوزيك / العدل بالمملكة الم،ربية س كما نام الدكتور

النظةةام األساسةةي للمحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة وبعةةا " الورنةة التةةي أعةةد ا تحةةت عنةةوان 
 "ولية نمولج مقاربة أ: الجوانب الدستورية س الم،رب 

 
شةةريف عةةتلم بالشةةر  والتحليةةل أ ةةم النقةةاط التةةي أثةةارت / ونةةد تنةةاول المستشةةار 

جدال واسعا بشةأن مسةألة التصةديق واالنضةمام الةى النظةام األساسةي للمحكمةة الجنائيةة 
اختصةةاا المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة  ةةل يشةةكل : الدوليةةة وحصةةر ا فةةي النقةةاط التاليةةة 

لحصةانة المرتبطةة بالصةفة الرسةمية ل شةخاا س وتقةديم مساسا بالسيادة الوطنيةة    وا
األشةةةخاا للمحكمةةةة الجنائيةةةة الدوليةةةة س ومبةةةدأ حظةةةر تسةةةليم المةةةواطنين س و سةةةلطات 
المدعي العام فيمةا يتعلةق بةاجراء التحقيقةات فةي إنلةيم الدولةة الطةرف س  و عةدم سةقوط 

ين س وحةق العفةو س الجرائم بالتقةادم س  و عةدم جةواز المحاكمةة عةن الجريمةة لات ةا مةرت
مستش دا بتجارب بعةا الةدول مةن أوروبةا وأمريكةا ال تينيةة  ةي  فرنسةا .والعقوبات 

وبلجيكةةا وإسةةبانيا ولوكسةةمبورج وكوسةةتاريكا وكنةةدا  وخلةةا إلةةى  نتيجةةة مفاد ةةا أنةةش 
يستحيل وضةك نواعةد عامةة تحكةم المواءمةات الدسةتورية مةك نظةام رومةا مةك اخةت ف 

عين دراسة حالة كل دولة على حدة مشيرا إلى أن غالبيةة الةدول دساتير الدول س وأنش يت
المصةةةدنة لجةةةأت إلةةةى طريقةةةة تفسةةةيرية  للقةةةول بتوافةةةق النظةةةام األساسةةةي مةةةك األحكةةةام 
الدسةةةةتورية بينمةةةةا حسةةةةمت دول أخةةةةر  أمر ةةةةا بةةةةاجراء تعةةةةديل دسةةةةتوري كفرنسةةةةا 

حكمةةةة ولوكسةةةمبورج بينمةةةا بةةةادرت  بلجيكةةةا إلةةةى التصةةةديق علةةةى النظةةةام األساسةةةي للم
/ وأرجةةةأت مسةةةألة التعةةةدي ت الدسةةةتورية لمرحلةةةة الحقةةةة س كمةةةا اسةةةتخلا المستشةةةار 
شريف عتلم أنش يتوجةب أن تقةوم كةل دولةة بدراسةة النظةام األساسةي واال تةداء باحةد  
الطرق المتبعة فةي النمةالج الث ثةة التةي أشةار إلي ةا فةي ضةوء مةا سةتقرره بشةأن مةد  

الدستورية س ونةدم ب ةلا الشةأن عةددا مةن المقترحةات اتفاق النظام األساسي مك أحكام ا 
أ م ا نيام اللجنة الدولية للصليب االحمر بالتعاون مك االدارة العامةة للشةؤون القانونيةة 
بجامعةةة الةةدول العربيةةة باعةةداد دراسةةة حةةول الدسةةاتير العربيةةة ومةةد  م ءمت ةةا لنظةةام 

نمولجي للجةرائم والعقوبةات روما س وعقد اجتماع للخبراء العرب العداد نانون عربي 
 .المنصوا علي ا في النظام األساسي للمحكمة 

  
محمةد الةل بي للتجربةة الم،ربيةة فةي  ةلا المجةال حية  أكةد / وتطرق المستشار 

علةةى األ ميةةة التةةي تولي ةةا المملكةةة الم،ربيةةة لموضةةوع المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة التةةي 
التحليةةل مف ةةوم التونيةةك والتصةةديق ونعةةت علةةى نظام ةةا األساسةةي س وبعةةد أن تنةةاول ب

واالنضمام واآلثار المترتبة عن ا على التشريك الداخلي س استعرا  بعةا النصةوا 
مةةن الدسةةتور الم،ربةةي والقةةوانين الداخليةةة فةةي الم،ةةرب التةةي تةةنظم إجةةراءات التصةةديق 
واالنضةةمام ومةةد  م ءمةةة الدسةةتور الم،ربةةي  مةةك النظةةام األساسةةي للمحكمةةة الجنائيةةة 

 .لية وخاصة فيما يتعلق بحصانة المل  الدو
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وجرت بعد لل  منانشة عامة حول  ةلا المحةور شةار  في ةا خبةراء ومنةدوبون  

معةةالي ) مةةن فلسةةطين وسةةوريا ومصةةر واألردن والةةيمن والكويةةت ولبنةةان والسةةودان 
وليبيةةةا والعةةةراق والبحةةةرين ونطةةةر  س انصةةةبت بصةةةفة خاصةةةة علةةةى ( وزيةةةر العةةةدل 

آثةةار التصةةديق أو االنضةةمام الةةى النظةةام األساسةةي علةةى السةةيادة المشةةك ت المتعلقةةة ب
الوطنية للدول ومسألة الحصةانات التةي يتمتةك ب ةا رؤسةاء الةدول فةي الدسةاتير العربيةة 
ومبدأ عدم جواز تسليم المواطنين وآليات م ءمة أحكام  الدساتير والتشريعات الداخلية 

أعلةةن ممثةةل األردن أن بةة ده بصةةدد مةةك النظةةام األساسةةي للمحكمةةة س وفةةي  ةةلا الصةةدد 
اجراء التعدي ت ال زمة على تشريعات ا الوطنية لتتضةمن تجةريم األفعةال المنصةوا 
علي ا في النظام األساسي للمحكمةة حتةى تةتمكن مةن التصةديق علةى النظةام األساسةي س 
كما أثار بعا المشةاركين المحةالير التةي يطرح ةا دور المةدعي العةام ومجلة  االمةن 

دأ عةدم المحاكمةة عةن نفة  الجةرم مةرتين والةلي يعطةي للمحكمةة الحةق فةي اعةادة ومب
 محاكمة شخا صدرعليش حكم من محكمة وطنية س 

/ وند أجاب المتحدثان في  له الجلسة عن  ةله التسةاؤالت س وأوضةح المستشةار 
 شريف عتلم أن المحكمة الجنائية الدولية ال تعتبر محكمة أجنبية إنما  ي ج از نضائي
دولي أنشأ بارادة الةدول وبرضةا ا مةلكرا بمةا أشةار أليةش فةي بحثةش مةن اخةت ف آليةات 
م ءمةةة الدسةةاتير والتشةةريعات الوطنيةةة مةةك النظةةام األساسةةي للمحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة 
بةةاخت ف  ةةله الدسةةاتير والتشةةريعات مؤكةةدا علةةى أ ميةةة أعةةداد نةةانون عربةةي نمةةولجي 

محكمة الجنائية الدولية  من نبل فريق مةن الخبةراء للجرائم التي تدخل في اختصاا ال
العرب وبالتعاون بين اللجنة الدولية للصليب األحمر واردارة العامةة للشةؤون القانونيةة 
بجامعة الدول العربية في اطار التعاون القائم بين الجامعة واللجنة واللي تنظمش ملكرة 

محمةد الةل بي مزيةدا مةن / سلط السيدس  كما  1666التفا م المعقودة بين الطرفين سنة 
 .الضوء على التجربة الم،ربية في مجال الدستور وارجراءات التشريعية 

 
 

االختصةةةال التكميلةةة  للمحكمةةةة الجنائيةةةة الدوليةةةة ا ا  القلةةةا  "  الجلسةةةة اليانيةةةة
 ": الوطن 

  
سةةري صةةيام مسةةاعد وزيةةر العةةدل / عقةةدت الجلسةةة الثانيةةة برئاسةةة المستشةةار 

االختصةةاا التكميلةةي للمحكمةةة الجنائيةةة :" مصةةر العربيةةة حةةول موضةةوع  بجم وريةةة
عبةةد الةةرحيم يوسةةف / تحةةد  في ةةا كةةل مةةن المستشةةار" الدوليةةة إزاء القضةةاء الةةوطني 

العوضةةي  رئةةي  محكمةةة االسةةتئناف بدولةةة االمةةارات العربيةةة المتحةةدة س ورئةةي  لجنةةة 
دوليةةةة ورئةةةي  الةةةدورة س خبةةةراء وممثلةةةي الةةةدول العربيةةةة بشةةةأن المحكمةةةة الجنائيةةةة ال

عةةةادل ماجةةةد س رئةةةي  المحكمةةةة وعضةةةو ادارة التشةةةريك بةةةوزارة العةةةدل / والمستشةةةار
 .بجم ورية مصر العربية 
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" عبةةد الةةرحيم العوضةةي بالتحليةةل فةةي بحثةةش بعنةةوان / ونةةد اسةةتعرا المستشةةار 

لتةي الجةرائم ا" التكامل ومد  حجية أحكام القضةاء الةوطني : المحكمة الجنائية الدولية 
تدخل في اختصةاا المحكمةة و ةي جريمةة اربةادة الجماعيةة والجةرائم ضةد ارنسةانية 
وجةةةرائم الحةةةرب وجريمةةةة العةةةدوان كمةةةا تطةةةرق إلةةةي مسةةةألة  ممارسةةةة االختصةةةاا 
وشروطش المسةبقة ونبةول الةدعو  أومقبوليتةش والسةلطات التةي تتمتةك ب ةا المحكمةة فةي 

ة أو عدم ندرت ا على محاكمةة مرتكةب تقرير مقبولية الدعو  في حال عدم رغبة الدول
الجريمة وان يار النظام القضائي للدولة أو اسةتدلت المحكمةة علةى أن ارجةراءات التةي 
نامت ب ا الدولة يقصد ب ا حماية الشخا من المسؤولية الجنائية وتقرر المحكمةة عنةد 

لمعتةرف بحث ا مقبولية الدعو  في مد  التزام المحكمةة الوطنيةة بأصةول المحاكمةات ا
ب ةةا فةةي القةةانون الةةدولي والمبةةادئ التةةي اسةةتقرت فةةي القةةانون الةةدولي والتةةي عكسةةت ا 
المواثيق الدولية ومةن أ م ةا ارعة ن العةالمي لحقةوق ارنسةان والع ةد الةدولي للحقةوق 
المدنية والسياسةية واتفانيةات جنيةف والبروتوكةوالت ارضةافية الملحقةة ب ةا ونةد اعتمةد 

المعايير في تقريةر مقبوليةة الةدعو  عنةد تطبيةق مبةدأ عةدم جةواز النظام األساسي لات 
المحاكمة على الجريمة مرتين س حي  أخضك جميك المحاكمات التةي تةتم أمةام المحةاكم 
الوطنية للسلطة التقديرية للمحكمة الجنائية الدولية واعطائ ا الحةق فةي عةدم االعتةراف 

الشةةخا مةةرة اخةةر  أمام ةةا س  االحكةةام الصةةادرة عةةن  ةةله المحةةاكم واعةةادة محاكمةةة
واعتبةةر أن  السةةلطات التةةي تتمتةةك ب ةةا المحكمةةة تةةنم عةةن نصةةور النظةةام األساسةةي مةةن 

 "التكامل " استيعاب مبدأ
 

عبد الةرحيم العوضةي موضةوع م ءمةة التشةريعات الوطنيةة / وتناول المستشار
ا الوطنيةة مك النظام األساسي للمحكمةة مشةيرا الةى أ ميةة نيةام الةدول  بتضةمين نوانين ة

الجرائم التي تختا ب ا المحكمة  لتتجنب سلب المحكمةة  االختصةاا القضةائي علةى 
الونائك التي ل له الدول والية علي ا س وخلا السيد المستشار إلى تحديةد مجموعةة مةن 
العوامةةل التةةي سةةتحدد مةةد  نيةةام المحكمةةة بةةدور ا وأ مةةا مةةد  رغبةةة الةةدول االطةةراف 

بةدور ا بحيةدة ونزا ةة واسةتق ل س ومةد  تقبةل الةدول غيةر المؤثرة فةي نيةام المحكمةة 
االطةةراف لنشةةاطات المحكمةةة س ومةةد  تمثيةةل الةةنظم القانونيةةة الرئيسةةية فةةي العةةالم فةةي 
أج ةةزة المحكمةةة س والخلفيةةة العلميةةة والثقافيةةة الدينيةةة واالجتماعيةةة والسياسةةية للقضةةاة 

علةى سةير أعمةال المحكمةة س  والمدعين العامينس ومد  تأثير المنظمات غير الحكومية
والى جانب السلبيات التي أشار الي ا السةيد المتحةد  س عةدد مجموعةة مةن  اريجابيةات 

نيةام المحكمةة بةدور فاعةل فةي ارسةاء المبةادئ : التي تترتب على نيام المحكمة وأ م ا 
األساسية لحقوق االنسان التي نصت علي ا الشرائك  السماوية والمعترف ب ةا مةن كافةة 
الةةدول س واعتبةةار المحكمةةة حةةافزا للةةدول العةةادة النظةةر فةةي نوانين ةةا الجنائيةةة الوطنيةةة 
لتتماشى مك المعايير الدوليةس ورفك الحرج عن الدول التي الترغب في تسليم أشخاا 
مطلةةوبين الةةى دول معينةةة س بتقةةديم م للمحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة س ونيةةام المحكمةةة بةةدور 



 6 

ت الدوليةة عةن طريةق ردع المسةؤولين عةن ارتكةاب الجةرائم إيجابي في تحسين الع نا
 .  التي تدخل في اختصاا المحكمة 

  
المشةةك ت المتعلقةةة بمبةةدأ : عةةادل ماجةةد بحثةةش حةةول / ونةةدم بعةةد للةة  المستشةةار 

االختصةةاا التكميلةةي للمحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة س ركةةز فيةةش علةةى أ ميةةة  ةةلا المبةةدأ 
المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة والةةلي جةةاء كحةةل تةةوفيقي  باعتبةةاره حجةةر الزاويةةة فةةي انشةةاء

لمشكلة السيادة الوطنية على أسا  ان المحكمة لن تسلب من الةدول األطةراف سةيادت ا 
بةةل تشةةجع ا علةةى التصةةدي للجةةرائم الدوليةةة وفقةةا لقوانين ةةا الوطنيةةة س مستشةة دا بةةبعا 

لا المبةدأ س واسةتعرا األحكام الواردة في النظام االساسي للمحكمة والتي تؤكد على  
بعةةا المشةةك ت العمليةةة المحيطةةة بمةةدأ االختصةةاا التكميلةةي وخاصةةة مسةةألة بسةةط 
اختصةةاا المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة علةةى الةةدول غيةةر األطةةراف وسةةلطات األحالةةة 
المخولةةةة لمجلةةة  األمةةةن الةةةدولي وتأثير ةةةا علةةةى مبةةةدأ االختصةةةاا التكميلةةةي   كمةةةا 

ة التي أصدرت تشةريعات للعقةاب علةى الجةرائم استعرا تجارب بعا الدول األجنبي
الدوليةةة نبةةل االنضةةمام الةةى النظةةام األساسةةي للمحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة وخاصةةة بلجيكةةا 
ونيوزي ندا وكندا س مؤكدا في  لا الصةدد علةى ضةرورة اصةدار مثةل  ةله التشةريعات 

عات كاملةة سواء بمواءمة التشريعات الوطنية مك نظام روما أو من خ ل اصدار تشري
بشأن الجرائم الدولية المنصوا علي ا في نظام رومةا حسةب طبيعةة التشةريك الةداخلي 
في كل دولة س واستخلا السيد المتحد  عددا مةن الم حظةات تنصةب علةى ضةرورة 
نيةةام الةةدول العربيةةة سةةواء صةةدنت أو لةةم تصةةدق علةةى نظةةام رومةةا باصةةدار تشةةريعات 

كن من بسط سةيادت ا علةى مةا يرتكةب فةي انليم ةا وطنية تعالج الجرائم الدولية حتى تتم
مةةن تلةة  الجةةرائم وان تةةنظم تشةةريعات ا المسةةائل األخةةر  المتعلقةةة بالتعةةاون القضةةائي 
الدولي في المجال الجنائي الدولي س مؤكةدا علةى أن عةدم نيةام الةدول بتضةمين التشةريك 
ن الةةةوطني ل فعةةةال المجرمةةةة فةةةي نظةةةام رومةةةا األساسةةةي سيضةةةطر ا إلةةةى أن تةةةلع

رختصاا المحكمة الجنائية الدولية س وأورد امثلة عن االخت ف بةين شةروط ونواعةد 
المسؤولية الجنائية في  بعا الجرائم فةي التشةريك الةوطني عن ةا فةي نظةام رومةا مثةل 
جريمةةة التعةةليب  س وأشةةار ايضةةا الةةى الةةدول ل ةةا حريةةة االختيةةار فةةي المحاكمةةة علةةى 

 .م المدنية او العسكرية الجرائم الدولية سواء امام المحاك
 

ودار أثر لل  نقاش مفتو  حول موضوع  لا المحور س شار  فيش عدد  
مةةن الخبةةراء ومنةةدوبي الةةدول حيةة  طرحةةت عةةدة تسةةاؤالت بشةةأن الجوانةةب القانونيةةة 
المختلفة لمسألة التكاملية س وااللتزامات واألثار المترتبة على الةدول األطةراف والةدول 

ام األساسةةةي للمحكمةةةة الجنائيةةةة الدوليةةةة س وتةةةولى السةةةيدان غيةةةر األطةةةراف فةةةي النظةةة
المتحدثان االجابة على  له التساؤالت س حي  أكدا على أ ميةة مبةدأ التكامليةة باعتبةاره 
الركيةزة األساسةةية التةي تقةةوم علي ةةا المحكمةة الجنائيةةة الدوليةةة س واعتبةرا أن  ةةلا المبةةدأ 

لسةةيادة الوطنيةةة والتةةدخل فةةي االختصةةاا يبةةدد الكثيةةر مةةن التخوفةةات المتعلقةةة بمسةةألة ا
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القضائي الوطني الا ما اتخلت الدول ما يلزم من إجراءات لم ءمة تشريعات ا الوطنية 
مك أحكام النظام األساسي للمحكمة وأوضحا اآلثار المترتبة على الدول غير األطةراف 
 مةةن حيةة  اختصةةاا المحكمةةة فةةي محاكمةةة رعايا ةةا لةةد  ارتكةةاب م احةةد  الجةةرائم
المنصوا علي ا في النظام االساسي على أنليم دولة طةرف أو عنةد احالةة دعةو  مةن 
مجل  األمن س وامكانية أن تقبةل دولةة غيةر طةرف ممارسةة المحكمةة اختصاصة ا فةي 

 . جريمة من الجرائم  وتلتزم في  له الحالة بالتعاون التام مك المحكمة
 

بية ال  الن ان الساس  للمحكمة جدوى تصديض وانلمان الدول العر:"الجلسة اليالية
 "الجنائية الدولية

  
جةدو  تصةديق وانضةمام الةدول العربيةة : " خصصت الجلسة الثالثة لموضوع 

عبةةد الةةرحيم / س وترأسةة ا المستشةةار"الةةى النظةةام األساسةةي للمحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة 
  النةدوة س العوضي س رئي  محكمة االستئناف بدولة االمةارات العربيةة المتحةدة ورئةي

محمةةد عزيةةز شةةكري س أسةةتال ورئةةي  نسةةم القةةانون الةةدولي / وتحةةد  في ةةا البروفيسةةور
بجامعة دمشق س حي  أكد أنش يتحد  بصفتش خبيرا ولي  كمندوب لسةوريا س ونةدم فةي 
البداية عرضةا عةن الظةروف الصةعبة  التةي مةرت في ةا المفاوضةات فةي مةؤتمر رومةا 

حةةر  الةةلي نامةةت بةةش الوفةةود العربيةةة بالتنسةةيق مةةك الةةلي انةةر فيةةش النظةةام االساسةةي والت
المجموعات األخر  وخاصة دول عدم االنحياز والتي أسفرت عن التوصل الى حلول 
وسطى وصفقة شاملة س كما تم  بفضل التحر  العربي احبةاط محاولةة اسةتبعاد جريمةة 

ادراج العدوان من النظةام االساسةي للمحكمةة الةى جانةب نجةا  المجموعةة العربيةة فةي 
عدد من مشاغل ا في نظام روما س وشر  الشروط والقيةود  التةي تةم فةي اطار ةا نبةول 
ادراج جريمةةة العةةدوان واالوراق العربيةةة التةةي نةةدمت فةةي مةةؤتمر رومةةا وفةةي اللجنةةة 
التحضةةيرية بشةةأن تعريةةف  ةةله الجريمةةة وكةةلل  االوراق المقدمةةة مةةن دول أخةةر  س 

د علةى الةدول العربيةة إلا أصةبحت  طرفةا فةي وركز في ورنتش على المزايا التي ستعو
جمعية الدول األطراف وخاصة مشاركت ا في اعتماد توصيات اللجنة التحضيرية وفي 
مقدمت ا أركان الجرائم والئحة القواعد ارجرائية ونواعد ارثبات والمشاركة أيضةا فةي 

ون مةن حي  ان المرشح يجةب أن يكة) انتخاب نضاة المحكمة وتقديم مرشحين عرب  
وضمان تمثيل المنطقة العربية والشةريعة ارسة مية وفةق مةا نصةت ( الدول األطراف 

من النظام األساسي للمحكمة س وأكد  السيد المتحد  أن مزايا المحكمة  30عليش المادة 
أكثر من مضار ا وفوائد ا تفوق نوانص ا س وأ ةاب بالةدول العربيةة أن ال تخسةر  ةله 

مزايةا النظةام األساسةي للمحكمةة ومحاولةة التخفيةف مةن سةيئات الفرصة في االفادة من 
اللةةوائح المنبثقةةة عنةةش س ولةةن يتةةأتي للةة  إال بالتواجةةد فةةي جمعيةةة الةةدول األطةةراف عنةةد 
نيام ةةا بةةالنظر فةةي اعتمةةاد  ةةله اللةةوائح س كمةةا أوصةةى باالسةةتفادة مةةن تجةةارب الةةدول 

عرضة ا مجلة  االتحةاد  األخر  التي صادنت أو انضمت واالستئنا  بالمساعدة التي
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االوروبةةي علةةى الةةدول الراغبةةة فةةي التصةةديق أو االنضةةمام فةةي اطةةار بةةرامج التعةةاون 
 .  القضائي 

  
وشةة دت المنانشةةات التةةي دارت حةةول  ةةلا المحةةور العديةةد مةةن االستفسةةارات 
والتساؤالت ال امة التي دارت حةول إيجابيةات وسةلبيات التصةديق أو االنضةمام للنظةام 

حكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة كمةةا عبةةرت بعةةا الوفةةود عةةن توج ةةات ورؤ  األساسةةي للم
مختلفةة حةول جةدو  التصةديق أو االنضةمام انصةبت علةى مسةألة التونيةت ولةي  علةةى 
مسةةألة المبةةدأ س وأجمةةك المتةةدخلون علةةى أن القةةرار يبقةةى فةةي الن ايةةة سياسةةي و يتعلةةق 

ديق أو ارنضةمام وبةين بسيادة كل دولة  س وانقسةمت األراء بةين محبةل ل سةراع بالتصة
مفضل للتري  ومرانبة مةا ستسةفر عنةش اجتماعةات جمعيةة الةدول األطةراف للتأكةد مةن 
األسلوب والطريقة التي ستعمل ب ا المحكمة س واالكتفةاء بصةفة المرانةب والتنسةيق مةك  

 .الدول الصديقة في جمعية الدول األطراف لحماية الحقوق والمصالح العربية 
  

لتساؤالت والم حظات والتصورات المطروحة من نبةل الوفةود وفي رده على ا
محمد عزيز شكري أن صفة المرانةب فةي جمعيةة الةدول األطةراف / س أكد البروفيسور

لةةن تكةةون مجديةةة حسةةب الةةدرو  المستخلصةةة مةةن مةةؤتمر رومةةا س حيةة  لةةن يكةةون 
دي  للمرانةب حةق التصةةويت أو تقةديم االنتراحةات ويمكةةن السةما  لةش أو منعةةش مةن الحةة

بقرار من الرئي  س كما ال يمكن االعتماد على الدول الصديقة في ظةل تقلةب الظةروف 
والمعطيةةات وتحةةت ضةة،ط المصةةالح والصةةفقات التةةي سةةتتم بةةين الةةدول األعضةةاء فةةي 
جمعية الدول األطراف الى جانب أنش لي  من حق المرانب ترشيح أو انتخةاب القضةاة  

ربية في جمعيةة الةدول األطةراف أن يةؤدي الةى س كما أن من شأن عدم تواجد الدول الع
نسف كل الج ود التي نامت ب ا الدول العربية على مد  ث   سةنوات ومةا تحقةق مةن 

 .  إنجازات وإعطاء الفرصة ل يمنة أوروبا و ال،رب على المحكمة مائة في المائة 
  

عزيز شكري س تةدخل / وفي ضوء الردود واريضاحات التي ندم ا البروفيسور
بعةةا الخبةةراء ورؤسةةاء الوفةةود ومةةن بيةةن م معةةالي وزيةةر العةةدل فةةي المملكةةة العربيةةة 
السةةعودية للتأكيةةد علةةى أ ميةةة أن تقةةوم الةةدول العربيةةة التةةي ستصةةبح طرفةةا فةةي جمعيةةة 
الدول األطراف بتمثيةل  الةدول العربيةة وارسة مية والةدفاع عةن حقون ةا ومصةالح ا س 

ة أن تقةوم اللجةان الوطنيةة بدراسةة مختلةف وانتر  رئي  وفةد جم وريةة مصةر العربية
األفكار التي وردت فةي االوراق المقدمةة وان تقةوم األمانةة العامةة بتجميةك مةا ورد فةي 
 له األوراق بشأن سلبيات وإيجابيات التصديق أو االنضمام للنظةام األساسةي للمحكمةة 

رة واضحة عزيز شكري حتى تكون الصو/ الجنائية الدولية وخاصة ورنة البروفيسور
للج ة صاحبة القرار س كما شار  في المنانشة معالي وزير العةدل فةي دولةة ارمةارات 
العربية المتحدة حي  تساءل عن دور مجل  األمن في تعطيل المحاكمة  وعةن المزايةا 
التةةي يمكةةن ان تجني ةةا الةةدول التةةي ستصةةادق أو تنضةةم الةةى النظةةام األساسةةي للمحكمةةة 
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د علي ةا فةي جمعيةة الةدول األطةراف عنةد  منانشةة الصةكو  بخ ف الفوائد التةي سةتعو
المتعلقةةة بالمحكمةةة ومسةةألة اختيةةار القضةةاة كمةةا تسةةاءل عةةن مزايةةا عةةدم المصةةادنة أو 
االنضمام الى النظام األساسي س ونال الا لم تكن  نا  مزايا مةن عةدم المصةادنة فلمةالا 

ش  فةةي مةةؤتمر رومةةا الا التةةردد س مشةةيرا الةةى أن الةةدول العربيةةة ستخسةةر كةةل مةةا حققتةة
 .حصلت تعدي ت على الصكو  الخاصة بالمحكمة في جمعية الدول األطراف 

 
 "التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية :  " الجلسة الرابعة

 
محمةةد عزيةةز شةةكري أسةةتال ورئةةي  نسةةم / عقةةدت الجلسةةة الرابعةةة برئاسةةة البروفيسةةور

التعةاون مةك المحكمةة الجنائيةة : " ع القانون الدولي في جامعة دمشةق وتناولةت موضةو
سليمان عبد المنعم سليمان  استال / وند تحد  في  له الجلسة كل من الدكتور" الدولية 

محمةد عبةد العزيةز جةاد / القانون الجنائي بكلية الحقةوق جامعةة ارسةكندرية والمستشةار
 وريةةة الحةةق س رئةةي  محكمةةة س عضةةو اردارة العامةةة للتشةةريك بةةوزارة العةةدل فةةي جم

مصر العربية والمستشار أحمد عصمت سيف الدولة وكيل النائب العام بمكتب التعاون 
 .الدولي بمكتب ةالنائب العام 

التعةةاون الةةدولي مةةك : " ونةةد تنةةاول الةةدكتور سةةليمان عبةةد المةةنعم  فةةي بحثةةش موضةةوع   
ش أن المحكمةة الجنائيةةة الدوليةةة بةةين ضةةرورات التعةةاون ومقتضةةيات السةةيادة س اعتبةةر فيةة

المحكمة الجنائية الدولية تمثل للجماعة الدوليةة حلمةا و مةا فةي لات الونةت مشةيرا الةى 
ال واج  التي تثار حول مد  الخطر الةلي تمثلةش المحكمةة علةى سةيادة الةدول ال سةيما 
وأن ا التعترف بالحصانات س وتعرا الى مد  امكانية التوفيق بةين التعةاون القضةائي 

يد العدالةةة الجنائيةةة الدوليةةة وبةةين اشةةكالية المةة  بالسةةيادة مةةك المحكمةةة مةةن اجةةل تجسةة
الوطنية مستعرضا االشةكال المختلفةة للتعةاون مةك المحكمةة واألثةار المترتبةة عةن عةدم 
التعاون مع ا كما أبرز بعا المقتضيات الواردة في النظام االساسةي والتةي تعلةو في ةا 

 .بطلبات تقديم األشخاا  سيادة الدول على ضرورات التعاون وخاصة فيما يتعلق
أوجش :" محمد عبد العزيز جاد الحق في بحثش تحت عنوان / وتطرق المستشار   

الةةى نظةةم تطبيةةق " التعةةاون مةةك المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة فةةي ضةةوء نظام ةةا األساسةةي 
القانون الجنائي الدولي من خة ل اسةتعراا  الصةور المختلفةة لتطبيةق أحكةام القةانون 

لي الواردة في االتفانيات الدولية كمقدمة لتناول أوجش التعاون بين المحكمة الجنائي الدو
الجنائية الدولية والقضاء الوطني مستعرضا بالتحليل أحكام المواد التي تضةمن ا النظةام 
االساسي للمحكمة حول  لا الموضوع مؤكدا علةى وجةش الخصةوا أن التعةاون يجةب 

وطنية وأن المحكمة الجنائية الدوليةة تعتبةر امتةدادا أن يتم من خ ل ارج زة القانونية ال
ل ختصاا الجنائي الوطني س وبةين جوانةب التعةاون بةين المحكمةة والةدول االطةراف 
فيما يتعلق بطلبات التعاون والمساعدة والتشةاور وارجةاء تنفيةل الطلبةات وتكةاليف تنفيةل 

معلومةةات السةةرية ونابليةةة الطلبةةات وتحديةةد القنةةاة المناسةةبة لتنفيةةل الطلبةةات وحمايةةة ال
التشريعات الوطنية للتعديل وطلب القاء القةبا وتقديمةش الةى المحكمةة الجنائيةة الدوليةة 
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ومسألة تعدد الطلبات والتضارب مك االلتزامات الدولية واالحكةام الن ائيةة التةي تصةدر 
لي عن المحكمة س وتنفيل أحكام السجن س كما بةين السةيد المتحةد  جوانةب التعةاون الةدو

بةةين المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة والدولةةة غيةةر الطةةرف وبةةين المحكمةةة واألمةةم المتحةةدة 
ونضية تسيي  دور المحكمة وع نتش بمجلة  األمةن س كمةا تضةمن بحثةش حةاالت عةدم 
التعاون مك المحكمة الجنائية الدولية واالجراءات التةي يمكةن أن تتخةل ا جمعيةة الةدول 

 .الحاالت االطراف أو مجل  األمن في  له 
 
:" أحمد عصمت سيف الدولة في بحثش اللي اختار لش عنوان / وتناول المستشار  

االعتبارات القانونية الواجب وضع ا أمةام الةدول عنةد التصةديق علةى النظةام األساسةي 
مسةألة افتةراا التعةديل التشةريعي والدسةتوري مسةبقا وفةق " للمحكمة الجنائية الدولية 
ام األساسي للمحكمة س وأكد في  ةلا الصةدد أن النظةام األساسةي ما جاء في ديباجة النظ

يجيز للدولة أن تستند الى نضائ ا الةوطني وفقةا لمبةدأ االختصةاا التكميلةي الةلي يحةد 
في رأيش من تدخل المحكمة فةي السةيادة الوطنيةة للةدول س وتطةرق السةيد المتحةد  إلةى 

يةةة حيةة  أشةةار الةةى أن النظةةام حةةاالت عةةدم تعةةاون الةةدول مةةك المحكمةةة الجنائيةةة الدول
األساسي يخول اتخال تدابير دولية ضد الدول غير المتعاونة ومن ةا اللجةوء الةى مجلة  
األمن أو الى جمعيةة الةدول االطةراف س وخلةا فةي ن ايةة بحثةش الةى نتيجةة مفاد ةا أن 
على الدولة الراغبة في المحافظة على اختصاص ا األولي بنظر الدعو  وعدم تخطةي 

 .ة الجنائية الدولية أن تنسق تشريعات ا ودستور ا بما يتفق وتحقيق  له النتيجة المحكم
   
عبد الةرحيم صةدني اسةتال القةانون الجنةائي / وتحد  في ن اية  الجلسة  الدكتور  

بكليةةة الحقةةوق بجامعةةة القةةا رة حيةة  نةةدما بحثةةا مةةوجزا عةةن مونةةف الفقةةش الجنةةائي مةةن 
الدولية وخاصة من وج ة نظر الشةريعة ارسة مية س  النظام االساسي للمحكمة الجنائية

واعتبةةر ان النظةةام االساسةةي فةةي مجملةةش ال يتعةةارا مةةك الشةةريعة االسةة مية باسةةتثناء 
 .مسألة تولي المرأة لمنصب القضاء في المحكمة الجنائية الدولية 

 
 :  الجلسة الختامية

 
ا لجنة للصياغة مفتوحة وفي ختام أعمال الندوة تم اعتماد التوصيات التي أعدت   

س وبناءا على انترا  من معالي وزير العدل فةي دولةة البحةرين تةم ( مرفقة ) العضوية 
محمةود شةريف بسةيوني لت نئتةش / توجيش برنية باسم المشاركين في النةدوة الةى الةدكتور

/ على نجا  العملية الجراحية التي أجريت لش س ثم ألقةى  السةيد رئةي  النةدوة المستشةار
د الةةرحيم يوسةةف العوضةةي كلمةةة  أشةةاد في ةةا  بالنجةةا  الةةلي حققتةةش النةةدوة بفضةةل عبةة

المشاركة المكثفة  ومستو  الحضور الرفيك في أعمال ةا  والبحةو  القيمةة التةي نةدمت 
في ةةا والمنانشةةات العلميةةة والموضةةوعية التةةي دارت في ةةا س  وتوجةةش بالشةةكر إلةةى جميةةك 

لمعةةالي وزراء العةةدل العةةرب واألسةةاتلة  الةةلين شةةاركوا فةةي النةةدوة وخاصةةة أصةةحاب ا
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والخبراء اللين أثروا الندوة ببحةوث م الجةادة وال ادفةة  والسةادة رؤسةاء الجلسةات الةلين 
 –أداروا المنانشات بحكمة وتبصر والسيد المستشار مقرر الندوة س ووفد األمانة العامة 

فةةي تنظةةيم النةةدوة   علةةى ج ةةود م القيمةةة –األمانةةة الفنيةةة لمجلةة  وزراء العةةدل العةةرب 
 .وإعداد برنامج ا ووثائق ا 

 
      


